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ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

Unitatea Administrativ-Teritorială comuna SĂRATA
Consiliul Local al comunei Sărata

Nr. 1709 din 24.03.2022

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 23 martie 2022.
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Sărata a fost convocată în conformitate cu

prevederile art.133 alin.(2) lit.a) și ale art.134 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul Administrativ, prin Dispoziţia primarului comunei Sărata nr.33 din 22.03.2022.

După apelul nominal făcut de secretarul general al comunei, s-a constatat că din cei
11 consilieri în funcţie sunt prezenţi 11 consilieri. În consecinţă s-a întrunit cvorumul
prevăzut de lege pentru aprobarea materialelor incluse pe ordinea de zi.

În conformitate cu prevederile H.C.L. Sărata nr.4/2022 şedinţa este condusă de
președintele de ședință, consilier local Șenchea Gabriel.

Se dă cuvântul secretarului general al comunei, pentru ca, în conformitate cu
prevederile art.138 alin.(15) din Codul Administrativ, să supună la vot procesul-
verbal al şedinţei extraordinare din data de 14 februarie 2022. Se aprobă cu
unanimitate de voturi „pentru”.

Președintele de ședință prezintă ordinea de zi propusă de Primarul comunei
Sărata. În condiţiile art.135 alin.(7) din Codul Administrativ, Primarul comunei Sărata
propune Consiliului Local aprobarea ordinii de zi în forma prezentată. Se aprobă cu
unanimitate de voturi ”pentru”.

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Proiect de Hotărâre nr. 22 din 22.03.2022
privind aprobarea cererii de finanțare si a devizului general pentru obiectivul de investiție:
,,INFIINTARE SISTEM DE  DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA SARATA,
JUDETUL BACAU” , prin programul Anghel Saligny iniţiator – Irina ARGATU, primar.

Nefiind înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu
unanimitate de voturi „pentru”.

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-
verbal într-un singur exemplar original, care va fi depus la dosarul cu lucrările şedinţei
Consiliului Local din 23.03.2022, în condiţiile art.138 alin.(13), alin.(14) și alin.(16) din
Codul Administrativ.

Preşedinte de şedinţă, Secretarul general al comunei Sărata,
Șenchea Gabriel – Consilier Local Cristina Sandu


